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Vuoden ensinmäinen lehti taas tehty ja tällä kertaa sen tekeminen oli taas
haastavaa juttu viiveitten vuoksi. Toivottavasti seuraavaan lehteen saadaan
mielenkiintoisia juttuja eri aiheista ajallaan.

Viime talvi oli runsasluminen ja tällä kertaa ilmojenhaltijat olivat suotuisia
SUA:n talvipäivien ajankohdalla. Eero oli paikalla ja kirjoitti jutun kuvien
kera lehteen, Kiitos Eero! Sami kävi kruisailemassa t-birdillä ja kertoo miltä
se tuntui. Timpan juttu Ronniesta alkaa tässä lehdessä ja seuraava osa tulee
seuraavaan lehteen? Hieno juttu tämäkin. Kiitos myös Jarmolle jutuista.

Kesästä lienee tulossa aurinkoinen lämmin tai kylmä ja sateinen... miten
vaan mutta aina pitaisi olla aihetta juttuihin. Jään odottelemaan niitä teiltä
kotimaan tapahtumista tai sitten ulkomailta miten vaan.

Hyvää Kesää lukijoille.

Päätoimittaja
Osmo Raninen

Päätoimittajan palsta
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Puheenjohtajan hulinat

Mielenkiintoinen talvi alkaa olla kevään puolella. Lunta tuli vuoden vaihtees-
sa kerrasta niin paljon, etteivät varastojen katot enää kestäneet. Uutisia kuul-
tiin ympäri kotimaan.

Naapuri kertoi että 40 sentin kerros märkää lunta painaa 160 kiloa neliötä koh-
den ja 25 neliöisen autokatoksen päällä on silloin 4000 kilon paino. Siis lähes
kolmen auton verran. En tiedä mistä naapurini tiedon oli poiminut, mutta pak-
ko sitä oli insinööriä uskoa. Ainakin ohjekirjan kertoman 1000 kiloa kestävän
pressukatokseni rangat antoivat tammikuun tuiskussa periksi, 15 uskollisen
vuoden jälkeen.

(Lumentiheyttä ja siten sen painoa mitataan usein katoilta ja maan pinnalla aukeilla
paikoilla. Katolla olevan lumen tiheys on hieman aukeilla paikoilla mitattua tiheäm-
pää. Alla olevat tiedot lumen tiheydestä ovat suuntaa antavia, ei täysin eksaktia tie-
toa. Lumen tiheys voi vaihdella suurestikin mm. kinostumisen ja kosteuden määrän,
sekä jäätymisen takia takia. Etelä-Suomen rannikkoalueilla lumen tiheyden mitattu
oleen Tammikuussa 2019 154 kg/m3, Helmikuussa 2019 249 kg/ m3 ja Maaliskuussa
2019 369 kg/m3.)

Olin kyllä vedellyt pitkin viikkoa lumet kolalla ja lapiolla alas, mutta yön kes-
täneen tuiskun jälkeisenä aamuna teräsputket olivat taipuneet kuin tulitikut.
Toki lumet siinä vaiheessa lähtivät helposti, kun liukumäki jyrkkeni ja harja-
kaan ei jarrutellut. Viereisen venekatoksen kohtalo oli hurjempi, sillä sen put-
ket olivat vain ruuvilukitusten varassa ja vaikka autokatoksen pressu pysyi
koossa, niin veneen päällä repsotti riekaleita vanhasta suojasta. Toivottavasti
muilla ei ollut samanlaisia kokemuksia tälle talvelle.

Hallitus vaihtui ja Jens, Tari, Hans, Osmo sekä Timo jatkoivat sen aktiivisina
jäseninä. Jarmo pysyy edelleen peräsimessä. Artolle kiitokset upeasta hallitus

Puheenjohtajan palsta
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työskentelystä ja jäsentapahtumien järjestämisestä, toivottavasti saamme sinut
jälleen mukaan kiireittesi jälkeen.

Talvitapahtuma veti mukavasti porukkaa. Mersujen, Audien, Fordien ja Rove-
rien seasta Alfa Romeot erottuivat monilukuisimpana. Parin vähälumisen tal-
ven jälkeen rata oli saatu jäädytettyä ja saanut muitakin autokerhoja liikkeelle.
Tieto Ice Racing radasta oli kiirinyt muidenkin korviin, ehkäpä meilläkin oli hu-
huun jotain syytä. Ensi vuonna uudestaan – jos vain säät suosii.

Ilta-Sanomat julkaisi vuoden alussa oman erikoisnumeron nimeltään BENSAA
SUONISSA, kertoen suomalaisen autourheilun legendoista. Hienon nimen oli-
vat laittaneet lehdelleen, jotenkin tutun kuuloinen?

Mikroautoilla kisatessa Jani vei pystin nimiinsä, Eeron ja Jarmon kisatessa seu-
raavista sijoista – Eeron vetäessä pidemmän korren. Kevätkukkien puskiessa
juuri nyt maan kamarasta, kannattaa muistaa, etteivät kaikki kanssakulkijat ki-
saa talvella radoilla, eli muiden ajotaito ei välttämättä vastaa jäsenistömme
osaamista. Autolemmikkisi pöräyttäessä iloisesti talven katkut putkistaan, lie-
nee maltti valttia, vaikka kaasujalkaa kuinka väpättäisi. Käydään mieluummin
suljetuilla radoilla kokeilemassa taitojamme. Siellä on vähemmän vastaantuli-
joitakin.

Jarmo Heinonen
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On kaunis helmikuinen lauan-
taiaamu. Tänään on tarkoitus
pitää hauskaa, sillä Suomen Ur-
heiluautoilijat järjestää jälleen
talviajopäivän Harvialassa. Oma
urheiluautoni on tällä kertaa
talviunilla, mutta en anna sen
häiritä olenhan kesällä hankki-
nut nimenomaan jäärataleluksi
nelivetoisen Alfa Romeon. Pu-
naisen, luonnollisesti

Ei muuta kuin aamupalaa naamariin, kahvit termariin ja pihalle ihastele-
maan, miten saunan katto on puhdistunut lumesta suoraan Alfan päälle ja
ajoreitille Ei kai siinä - pieni aamujumppa lumitöiden merkeissä, veekuuto-
nen tulille ja matkaan. Neito starttasi samalta pihalta matkaan oman Alfansa
saman näköisen, mutta diesel-etuvetona vähän arkisemman version. Rata ei
ole kaukana, mutta matka on ajallisesti pitkä, kun kohtelias Volvo-kuski
driftaa vastaan ja pakottaa neidon väistämään ojan puolelle. Onneksi italiaa-
no on kestävä, eikä ota tuosta itseensä vaikka traktorillakin oli haastetta
saada irti.

Alun kommelluksien jälkeen päästään kuitenkin liikenteeseen ja tankkiau-
tomaatin kautta radalle. Porukkaa on paikalla vähän ja radoilla on tilaa yllin
kyllin. Hauskanpitoon mahtuisi mukaan paljon enemmänkin porukkaa, jo-
ten ensi talvena muutkin autoja tulille ja paikalle!

Tarjolla on kaksi mutkarataa, kitkaympyrä ja leveä kiihdytyssuora. Mutka-
radat ovat hauskoja, mutta haastavia - eikä tätä yhtään helpota se, että neli-
veto kerää vauhtia turhankin helposti. Löydänkin autoni autettavien listalta
jo heti ensimmäisellä kierroksella nostettuani sen penkan päälle. No, selvä
osoitus harjoituksen tarpeesta, joten ei muuta kuin auto irti penkasta ja ta-

SUA talvipäivät
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kaisin radalle. Vauhti kannattaa
pitää kurissa, jotta auto kääntyy
mutkiin, mutta vähitellen alkaa
löytyä tuntumaa ja välillä roh-
keaa vähän painaa kaasuakin.

Kiihdytyssuora on myös hauska,
siinä voi pujotella tai polkea
eläimenä lisää vauhtia. Siinäkin
löytyy jännitysmomenttia -
maaston muoto kääntää suoran

laskuun hieman sen jälkeen, kun on tuupannut kolmosen tupaan ja vauhti
on hyvinkin toisella sadalla. Jarrua, jarrua, kääntö ja kaasua, niin auto pyö-
rähtää keula tulosuuntaan ja lähtee kipuamaan takaisin huipulle.

Kitkaympyrä on aina ollut yksi suosikkejani. Vaikka geometrinen ympyrä
onkin ratana pyhä yksinkertaisuus, on se jotenkin aivan tolkuttoman haus-
ka. Niin taka- kuin nelivedollakin on hauska pyrkiä pitämään luisto päällä ja
hallussa mahdollisimman pitkään. Touhussa on mukana leikkimielisyyttä,
yllättävän paljon haastetta (etenkin kun rata ei ole vaaterissa) ja leveyttä -
sekä hymyssä että luistossa.

Yllättäen urheillessa, myös moottori-, tulee nälkä ja välillä keräännytäänkin
grillikatokseen nauttimaan perinteisestä jäärataeväästä eli tulella paistetus-
ta makkarasta. Kyytipojaksi termarista kahvia, hetki turinaa ja... auto tulille
ja rälläämään.

Vaan kaikki hyvä loppuu aika-
naan, niin myös ajopäivä. Kun
muutaman tunnin antaa autolle
runtua, on aika painaa kaasua
vähän hellemmin, kääntää keula
yleiselle tielle ja suunnata kotiin
luonnollisesti tankkiautomaatin
kautta.

Teksti: Eero "Aero" Ahonen
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24.7.2015 Vantaa
1956 FORD THUNDERBIRD

”...Anyplace Is Paradise when I'm with
you.....” voisivat olla hyvinkin ajatuk-
set tämän auton ratin takana sen
omistajalla kauniina kesäpäivänä. Back
in 1956 – jolloin autot olivat kauneim-
millaan, oli myös musiikki. Rock'n Roll
oli lyönyt läpi ryminällä. Elvis oli siir-
tynyt Sun Recordsilta RCA:lle ja löi it-
sensä lopullisesti läpi musiikki alalla.
Rock'n Roll musiikkiin liittyivät vahvasti myös autot, joista tehtiin toinen tois-
taan hienompia Rock'n Roll kappaleita. Kromissa saati auton mitoissa ei tunnet-
tu sanaa ”säästö” moottorin piti olla iso ja siinä piti olla 8 sylinteriä, kulutus oli
toissijainen asia. Ford Thunderbird ainakin itselleni ; jäi lähtemättömästi mie-
leen eräästä kultti leffasta nimeltä American Grafiitti. Elokuvassa Richard Drey-
fuss (Elokuvassa Curt Henderson) näkee illan cruisailujen lomassa valkoisen
1956 vuoden Ford Thunderbirdin katon ollesesa luonnollisesti kiinni yön viiley-
den takia kenties. Sitä ajaa kauniimpaakin kauniimpi naishenkilö ja Curt:n on
pakko lähteä etsimään tätä naista yön tunteina. Näissä kohtauksissa, joissa au-
to vilahtaa ; jäivät lähtömästi nippanappa 18v nuoren pojan mieleen. Etenkin
se kovakatto option pyöreän takasivuikkunan kanssa. Muotoilultaan jokseen-

kin häkellyttävän kaunis, täysin erilai-
nen kuin muut Cadillacit tai Ryslerit.
Ford Thunderbird 50-luvun lopulta on
auto, joita ei nää liikaa ees Stadin Crui-
sin' illoissa.....

1956 FORD THUNDERBIRD

Ford Thunderbird tuli automaailman
tietoisuuteen Detroitin autonäyttelyssä
helmikuussa 1954. Kahden hengen

Thunderbird 1956

1956 Ford Thnderbird

.. ."Hooney Hooney Honey.. .I loove you too
much... .". . . .
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avoauto piti sisällään lasikuidusta tehdyn kovakatto
option, jonka saisi pois niin halutessaan. Tuotanto
alkoi saman vuoden syyskuussa, jolloin valmistui 9
autoa ja ne saivat virallisesti vuosimalliksi 1955.
Thunderbird jakoi luonnollisesti sen aikakauden
muissakin Fordeissa olleita suunnittelun yksityis-
kohtia. Yhdet pyöreät etulamput, sekä takana olleet
siivessä yhtenäisesti olevat takavalot. Kromia riitti
niin maskissa kuin auton takanakin. Yksi upeimmis-
ta detaileista on auton mittaristo, jossa valo hoidet-
tiin mittariston kuvun päällä olevan lasin kautta itse
mittaristoon, jonka kuvun lasin läpi tuleva valo va-
laisi. Silti suunnittelussa autosta haluttiin urheilul-
lisempi ja linjakkaampi ja konepelti sai ylleensä
sopivan kokoisen ilmanottoaukon kromisella riti-
lällä. Autosta ei missään vaiheessa haluttu tehdä
suoranaista urheiluautoa, jollainen esimerkiksi

1953 esitelty Chevyn Corvette oli. Corvette kun oli siihen aikaan Amerikan ai-
noa todellinen urheiluauto. Kyseessä oli niin sanottu mukavuuspainotteinen
herrasmiehen urheiluauto, jolla ei olisi tarkoituskaan hätyytellä urheilullista
ajamista, mutta ei se myöskään oikeen istunu termiin"Gran Tourin'" , Amerik-
kalaisilla oli ihan omat suunnittelu design siihen aikaan. Thunderbirdiä myy-
tiin hyvin eikä ihme. Linjakas auto herätti kiinnostusta ja se peittosi myynnissä
jopa sen aikaisen Corveten, joka oli tosin suunnattu eri markkina segmentille.
Vuonna 1955 Thunderbirdejä valmistui 16155 kappaletta. Auton myyntimenes-
tys johti luonnollisesti tuotekehitykseen seuraavalle mallivuodelle. Isoin ja nä-
kyvin muutos oli ”continental” tyylinen varapyörän sijainti takapuskurin
yhteyteen. Sitä höystettiin vielä sopivasti kromilla ja pinnavanteen tyyppisel-
lä kuorella, joka toi autoon lisää luxusta ja
erottui mm. sen vuoden Cadillaceista huo-
mattavasti. Tämä järjestely myös lisäsi auton
tavaratilan kokoa. Pakoputket siirrettiin
monen muun merkin tapaan puskureiden
päihin ja ilmanottoaukot lisättiin etuloka-
suojiin lisäämään ohjaamon ilmanvaihtoa.
Myös lasikuituseen irrotettavaan kattoon
tehtiin muutoksia ja tarjolle tuli nyt erittäin
kaunis yksityiskohta ; pyöreä ”laivan hytti”

50-luvulla, Kromi oli Kova juttu!

Continental Kit lisättiin 1956 vuosimalliin
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tyylinen ikkuna, joka toi lisää näkyvyyttä
taakse sekä antoi autolle oman persoonalli-
sen ulkonäön. Taakse puskurin yhteyteen
siirtynyt varapyörä aiheutti myös muutoksia
auton painopisteessä ja tehdas muuttikin
jousitusta sekä ohjausta jonkin verran. Moot-
toriksi autoon tuli 312 kuutiotuumainen
(5,1L) veekasi, joka antoi lempeät 215 hevos-
voiman tehot kolmivaihteisen manuaalin ke-
ra. Autoon sai tottakai myös automaatti

vaihdelaatikon, jonka kanssa moottorista otettiin nyt irti 225 hevosvoimaa. Au-
tomaattiloota oli 2 vaihteinen ja se sisälsi omalla valinnalla olevan ”alennus
vaihteen”, joka oli tarkoitettu hitaaseen ajoon paremmin sopivaksi, esimerkik-
si alamäkiin. Vuonna 1956 Thunderbirdejä valmistui 15631 kappaletta.

KUVIEN AUTO

Kuvien auto oli laitettu myyntikuntoon Californiassa,
josta se ostettiin Suomeen vuonna 2004. Auto oli ulkoa
katsottuna hyvässä kunnossa, mutta kun auto sitten
saatiin Suomeen asti, totuus alkoi paljastua. Päällisin
puolin hyvän näköinen auto oli kuitenkin väsyneen
oloinen. Pikaisesti maalattu kori oli jätetty enemmän
tai vähemmän appelssiini-pintaiseksi, ja maalausta ei
oltu edes tehty ovien sisäpinnoille saati muuallekaan,
jonne ulkoa päin en voi nähdä. Myös sisusta oli aika
heikossa hapessa ja renkaat olivat vanhat ja halkeile-
vat. Ruostetta oli niin ulkona kuin moottorin tilassa ja
muutenkin tilanne oli aika heikko siihen nähden, mitä
sen olisi pitänyt olla ostohetkellä. Auton omistaja
päätti laittaa asiat kuntoon ja entisöi auton hyvään käyttökuntoon vuonna 2005.
Silloin uusittiin sisusta sekä moottoritilan viimeistely sekä verhoilut. Kuitenkin
ajan myötä auton nuhjuinen maalipinta alkoi ottaa enemmän ja enemmän ”pää-
hän”, joten omistaja päätti maalauttaa auton uudelleen vuonna 2013 alkuperäi-
sellä punaisella, jossa auto oli myös osto hetkellä ollut. Maalin alta löytyneet
kolarivauriot korjattiin samalla kuntoon. Auto sai nykyisen hienon kuntonsa
takaisin, joka sille ehdottomasti kuuluukin. Sen jälkeen se myös viimeisteltiin
yksityiskohtia myöten ja auto on nyt siinä asussa kun sen pitääkin olla ja jon-
ka se ehdottomasti ansaitsee.

Now, How Cool Is This Detail!!!???

The Badge
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Viimisen päälle alkuperäinen hieno yksilö.

OMAT SANAT

Harvemmin sitä niin käy, että löytää itsensä
istumassa itsellenikin tärkeän aikauden yh-
destä hienoimmista autoista. Olen aina ollut
sitä mieltä, että tälläset autot pitää olla alku-
peräisen näköisiä, sellasia kun ne ovat teh-
taalta tullessaan olleet ja tämä auto oli juuri

sitä. Myös vuosi 1956 on itselleni yksi tärkeimmistä vuosista niin musiikin (El-
vis 1956 Levy, kannattaa hankkia! ! ! ) kuin autojenkin suhteen. Sillon Amerikka-
lainen auto muotoilu oli mielestäni kauneimmillaan. Niissä ei ollut vielä täysin
yliampuvia siipiä (Cadillac 1959m vaikka sekin on hieno omalla tavallaan!), vaan
muotoilu oli vielä jokseenkin järkeen käypää ja classista. Tunne oli mahtava kun
sain mahdollisuuden viettää pari tuntia tälläisen auton sohvapenkillä matkus-
tajana cruisaillen Vantaan maalaismaisemissa. Todellinen aikamatka histori-
aan, jolloin Amerikkalaiset autot olivat muotoilultaan uniikkeja. Niihin
panostettiin valtavasti aikaa ja rahaa. 50-luvun loppua kohden mentäessä, mis-
sään ei säästelty ja moottorit olivat häkellyttävän kokoisia ja kulutuksella ei ol-
lut merkitystä. Niihin tehtiin yksityiskohtia, joita nähtiin vain muutaman
mallivuoden sisällä, sillä 60-luvun alussa autot muuttuivat hilityimmiksi ja sii-
pi aikakausi jäi taakse. Mutta juuri tämä kaikki, kaikki se mitä automaailmassa
Amerikassa tapahtui 1953-1960 vuosien sisällä - tekee näistä tänään niin upei-
ta. Fiilis istua kyydissä on jo kokemisen arvoinen. Veekasi hörisee keulilla, au-
tomaatti vaihtaa nätisti ja tuuli osuu hiuksiin sopivasti. Vastaan ajaa toinen
Amerikkalainen harrasteajoneuvo ja omistaja heilauttaa iloisesti kättä ja saa
vastineeksi käden heilauksen takaisin. Tunnelma ei tästä enää paljoa voi paran-
tua. Haluan kiittää auton omistajaa hienosta kokemuksesta. Aikamatkasta his-
toriaan, jolloin Rock'n Rolli musiikki oli
pop, Elvis oli numero yksi ja autot sitäkin
kauniimpia. Tämä kokemus sai minut kai-
vamaan Elvis 1956 - levyn kaapista ja osasin
vieläkin joka ikisen laulun ulkoa. Loista-
vaa. Kiitos Paljon Cruisailusta!

- Sami Aaltonen -

Kaikki oli 50-luvulla yhtä Detailia!

A Traditional V8!



12

Autoasiaa maailmalta

Aston Martin

Automotive News Europessa mainittiin, että Aston Martin Rapide E on tihku-
neiden tietojen mukaan seuraava James Bondin auto. Sähköauto siis. Aikai-
semmissa elokuvissa James Bond on ajanut DB5:llä, DBS:llä, V8 Vantage
Volantella ja V12 Vanquishilla. Elokuvat olivat Pallosalama (1965), 007 ja kul-
tainen silmä (1995), Huominen ei koskaan kuole (1997), Casino Royale (2006),
Skyfall (2012) ja Spectre (2015).

Rapide E:n huippunopeus on rajoitettu 250:een ja kiihtyvyys sataan hoituu al-
le neljässä sekunnissa. Hinta ei tosin ole niitä halvimpia, sillä yli kolme miljoo-
naa euroa tarvitaan yhteen tämän 25 sarjan autoon rahaa. Toisaalta vuonna
2010 alkuperäisestä DB5:stä maksoi joku neljä miljoonaa euroa.

Vaan on niitä kummallisuuksia ollut Aston Martinin ympärillä ennenkin. Ker-
rotaan että Walesin prinssi Charles pyysi muuttamaan DB& Volanten bioeta-
nolilla käyväksi – katsantokannasta riippuen viinin väärinkäyttöä tai
hyödyntämistä?

Rata-autokilpailun alku

Tekniikan Maailmassa kerrotaan, että ensimmäinen rata-autokilpailu järjes-
tettiin vuonna 1896. Voittajaksi ajoi Electric Carriage & Wagon ja sähköautoil-
le tuli kaksoisvoitto. Mukana oli yhteensä kahdeksan autoa ja nopeus noin 40
kilometriä tunnissa. Kisa pidettiin Narragansettt Park:ssa, Providencen kau-
pungissa, Rhode Islandin osavaltiossa. Rhode Island on USA:n pienin osavaltio
ja saanut nimensä siitä, että mereltä katsoen muistutti Rhodoksen saaria Eu-
roopassa. Narragansett on intiaaniheimo, jolta omittiin nimi mainitulle puis-
tolle. Opiskelin vuoden USA:ssa, Narragansett kylässä 1900 luvulla, josta
johtuen uutinen tarttui silmiin.

Autoasiaa
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Jaguar D

Jaguar Worldissa mainitaan, että vuosikymmenen 1950 lopuilla Jaguar D-type
teki merkilleen historiaa siinä, että sillä kisattiin ensimmäistä kertaa jääradal-
la. Syynä oli Curt Lincoln, joka oli syntynyt Tukholmassa 1918, mutta myöhem-
min sai Suomen kansalaisuuden. Lincoln oli sekä Ruotsin että Suomen
tennismestari, mutta erityisen kiinnostunut autourheilusta. Lincolnilla oli ai-
kaisemmin C type, mutta osti D-typen 1956.

Huvittavinta auton tuonnissa oli se, että autoon asennettiin tehtaalla kulunut
penkki, renkaat ja ratti, sekä pohjaan ruiskutetiin öljyä hiekan tarttumiseksi
ja vanhemmalta näyttäväksi, sekä naarmutettiin kylkeä ja matkamittariin li-
sättiin 5000 kilometriä. Tarkoituksena oli kiertää uusien autojen tullimaksuja.
Lincolnin lisäksi autolla kisasi myös Timo Mäkinen.

Tähän D-typeen (XKD 530) liittyy mielenkiintoinen historia – autoja oli jonkin
aikaa saman numeroisena kaksi. Jääratakisat olivat kuluttaneet autoa pahoin,
kun Lincoln myi sen Nigel Mooresille. Koska useat osat olivat kunnossa, Moo-
res siirsi ne uudelle rungolle – ja olemassa olikin kaksi autoa. Vuonna 2000 Ga-
ry Bartlett osti molemmat autot ja yhdisti alkuperäiset osat kaikki yhteen ja
samaan.

Koonnut Jarmo Heinonen
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RONNIE PETERSONIN TARINA (osa 1)

ESIPUHE

Tämä kirjoitelma on kilkutettu, kuten aikaisempi löpinä Bruce McLarenis-
ta, aikalaisen muisteloiden ja tiettyjen asia tarkastusten perusteella. Osittain
tapahtumia omin silmin katsojana paikanpäällä nähneenä ja osittain Keimo-
lassa ratatuomarina toimineena. Kaikki jutussa esitetyt asiat ovat vähintään
yhtä todenmukaisia, kuin hävinneen kuljettajan selitykset miksei voittanut
kisaa. Tähän kun lisätään -60 ja -70 lukujen ns. maailman tai ainakin Euroo-
pan avautuminen nuorelle kollille, ovat vaikutukset nähtävissä vielä tänäkin
päivänä.

VIHDOINKIN ASIAA

Keskisen Ruotsin sydänmailla Örebron kaupungissa 14. päivänä helmikuuta
1944 syntyi potra poikavauva May-Britt ja Bengt Petersonin perheeseen. Sai
nimekseen Bengt Ronald Peterson ja nopeasti lempinimekseen Ronnie. Ron-
nien isä Bengt Peterson ajoi 1940-luvulla kilpaa niin moottoripyörillä, kuin
autoillakin, saavuttaen kohtalaisen hyviä sijoituksia. Isä Bengt ajoi kilpaa
maaradalla ystävänsä Sven Anderssonin kanssa rakentamallaan pienellä
Midget-luokan autolla, johon oli asennettu 500 kuutioinen DKW:n moottori.
Bent Peterson menestyi melkoisen hyvin ja oli luokan paras kuski. hän kil-
paili Solvallan ja Jägersron kaltaisilla maaradoilla vuoteen 1950 asti ja lopet-
ti kilpailemisen ollessaan 37-vuotias. Kuusi vuotias Ronnie roikkui jo isänsä
mukana kilpailureissuilla. Lisäksi isä Peterson oli taitava mekaanikko, joka
opiskeli insinööriksi. Valitettavasti isä Bengt joutui muistaakseni isänsä
kuoltua, palaamaan perheen leipomoon leipuriksi ja keskeyttämään insi-
nöörinopiskelut. Isältään verenperintönä Ronnie sai kiinnostuksen meka-
niikkaan ja kilvanajoon. Kesät ja loma-ajat perhe vietti Ronnien äidin
vanhempien luona landella Kumlabynissä, koska siellä oli paljon enemmän
tilaa, kuin heidän kerrostaloyksiössään Örebrossa.

Ronnie Petersson
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OTTEITA RONNIEN VARHAISILTA
VUOSILTA

Vuosi 1951

Isä Bengt huomasi, että pojilleen eri-
tyisesti 7-vuotiaalle Ronnielle piti
saada mieluista puuhastelua. Pikku-
veli Tommy oli tuolloin 5 vuoden
ikäinen vesseli ja touhusi isoveljensä
mukana. Siispä isä Bengt rakensi po-
jilleen puulaatikon laudoista ja koo-
lingeista mäkiauton, jolla veljekset Ronnie ja Tommy, sekä heidän ystävänsä
Ulf ja Klas-Göran Lundgren laskivat mäkiä kilpaa. Loppukesästä Ronnie
aloitti koulun.

Vuosi 1952

Ronnie lahjoitti mäkiauton ystävilleen Ulf ja Klas-Göran Lundrenille, sillä isä
Bengt päätti, Ronnien oli aika siirtyä moottorikäyttöisiin menopeleihin. Poi-
kien isä rakensi heille ajopelin, mikä 8-vuotiaan Ronnien mielestä näytti au-
tolta, mutta todellisuudessa oli lähempänä minitraktoria. Alun perin
"vekottimessa" oli mopon 50-kuutioinen moottori, jolla saatiin huippuno-
peudeksi 12 km/t. Vekotin oli Ronnielle ja Tommylle kovin mieluisa laite ja
sen kanssa päivät vierähtivät nopeasti iltaan. Sillä ajettiin paljon ympäri
vuoden, jo silloin isä Bengt havaitsi Ronnien kehittyvän nopeasti varsin hy-
väksi kuljettajaksi. Vekotin oli tavallaan pienen puutarhatraktorin ja kar-
ting-auton välillä oleva ajopeli.

Vuosi 1955

Ronnien ollessa 11-vuotias on hän yhdessä veljensä Tommyn kanssa ajaneet
vekottimessa olevan käytetyn mopon moottorin loppuun. Joten oli aika
hankkia vekottimeen toinen moottori, vanhan väsyneen tilalle. Koska poi-
kien ajotaidot olivat hurjasti kehittyneet, asennettiin tehokkaampi Husqvar-
nan 118-kuutioinen kone, jolla huippunopeus nousi 40 km/t:ssa. "Hussen"
moottorin asennuksen jälleen veljekset antoivat sydämensä kyllyydestä en-
tistä kovempaa kyytiä "vekotimelle" kesät talvet.

Ronnie & Tommy mini-traktorissa vuosi -52
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Vuosi 1956

Muutaman metrin päästä varsinaises-
ta Adolfsbergin moottoristadionilla
Ronnie ylpeänä esittelee 1000-lukui-
selle yleisölle vekotintaan ja ajaa sillä
kolme kierrosta, kunnes bensa lop-
puu ja joutuu lopettamaan ajamisen.
Luotettavista lähteistä saatujen tieto-
jen mukaan bensan loppuminen oli

" järjestetty" juttu ja ainoa keino saada
Ronnie pois radalta.

KOULU

Koulunkäynti ei juuri Ronnieta innostanut, eikä futis ja vastaavat joukkue-
pelit. Vain historia oli kouluaineista Ronnieta kiinnostavaa. Ronnien mieles-
tä jopa Englannin kielen opiskelukin oli turhaa ajanhukkaa. Tämä oli hiukan
ironista, koska hän myöhemmin muutti asumaan Englantiin ja eri formula
luokissa kilpatiimien puhekielenä oli Englanti, poikkeuksena Sveben aika,
jossa kielenä oli Ruotsi. Vuonna 1960, 16-vuotiaana yhdeksännellä luokalla
Ronnie oli saanut tarpeekseen koulusta ja ryhtyi paikallisen Renault jälleen-
myyjäliikkeen palvelumekaanikoksi, mikä sopi hyvin yhteen hänen karting-
harrastuksensa kanssa.

KARTING URA

Ensimmäisen todellisen kosketuksen kartingiin Ronnie sai 1961, 17-vuotiaa-
na, kun Ruotsiin avattiin maan ensimmäinen Karting-rata Laxåssa. Ronnie
oli isänsä kanssa paikalla seuraamassa tapahtumia silmät tarkkana. Tämän
seurauksena alkoi oman kartingauton suunnittelu ja rakentaminen, auto sai
nimekseen Robardie, karting-luokan mukaisesti. Siihen asennettiin Ardien
200 kuutioinen moottori, joka oli kotoisin isä Bengtin Ardie moottoripyöräs-
tä. Auto oli varustettu isohkoilla kottikärryn pyörillä, jotka olivat omiaan
ajettaessa maaradalla.

Uran alku 1962

Varsinainen moottoriurheilu-ura Ronniella alkoi, kun hän suhteellisen van-

Ronnie Kartingilla sladissa vuosi -62
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hana, 18-vuotiaana aloitti noin viisi vuotta kestäneen menestyksellisen kar-
ting-uransa. Ensimmäisen kilpailun hän ajoi Höheissä, Etelä-Ruotsissa. Heti
aloitusvuonna 1962 Ronnie sijoittuu Kartingin Ruotsin Mestaruuskilpailuissa
sijalle kaksi, luokassa D.

Vuosi 1963

Ronnie hallitsi Ruotsin karting-ratoja suvereenisesti D luokassa ja voitti en-
simmäisen Ruotsin Mestaruutensa D-erikoisluokassa. Hän voittaa myös Poh-
joismaiden Mestaruuden luokassa D.

Vuosi 1964

20-vuotias Ronnie Peterson voittaa kolme kilpailua nopeimmassa A-luokassa
ja voittaa jälleen Ruotsin Mestaruuden luokassa A. Ronnie lopettaa työnsä
Renaultin palvelumekaanikkona ja vaihtaa hissiasentajan tehtäviin.

Vuosi 1965

Ronnie satsaa kaiken hissiasentajana tienaamansa rahat ja aikansa karting-
kilpailuihin. Koko perhe matkustaa ympäri Eurooppaa karting-kilpailusta,
toiseen. Hän voitti Pohjoismaiden Mestaruuden luokissa C ja D ja Ruotsin
Mestaruuden, jo kolmannen kerran peräkkäin, tällä kertaa luokassa A Inter-
national. Lisäksi Peterson on kuljettajana Ruotsin joukkueessa, joka ajaa
pronssille Euroopan Mestaruuskisoissa luokassa A. Voidaan todeta vuoden
olleen varsin menestyksellinen Petersonille.

Vuosi 1966

22-vuotias Ronnie voittaa Kartingin Euroopan Mestaruuden luokassa A In-
ternational ja sijoittuu luokassa 100 kuutioiset kolmanneksi. Oli Euroopan
Mestaruuskisojen paras kuljettaja. Sijoittuu kolmanneksi, Kööpenhaminassa
ajetussa K-VM- kisoissa. Ronnien upea karting-ura kesti kaikkiaan 5 vuotta.
Nopeasti alkoi suuremman luokan autot kiinnostamaan ja isänsä myötä
Ronnien katse suuntautuivat Formula 3 luokkaan. Oli tullut aika selvitellä
Formula 3-luokan autoja ja sääntöjä, sekä tutkailla mahdollisia sponsoreita,
koska vuosittaisen kulut nousivat ihan eri suuruusluokkaan, kartingin kului-
hin verrattuna.
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FORMULA 3

Vuosi 1966

Ronnie suorittaa Formula 3 lisenssin Karlskogassa, opettajana toimii Reine
Wisell. Kausi oli tarkoitus aloittaa ostamalla saksalaiselta Kurts Ahrens:lta
käytetty Brabham BT 18 A, mutta kauppoihin ei päästy, koska auton hintaa
pidettiin liian korkeana.

SWEBEn synty

Syksystä 1965 alkaen ovat Bengt Pe-
terson ja Sven "Berggvägg" Anders-
son tehneet uuden auton
suunnittelutyötä, he ovat päättäneet
herättää vanhan kilpa-auton rakenta-
misensa taas henkiin, jotta Ronnie
saadaan radalle. Autonrakentajakak-
sikko oli jo vuoden 1946-47 alkaen 20-
vuoden aika rakentaneet 21 Svebe-
merkkistä kilpa-autoa, mukaan lukien

muutama Kart-sarjan auto. Alun perin
autojen merkki oli Svebe, joka muo-

dostui rakentajiensa etunimistä Sven ja Bengt, mutta nyt haluttiin saada
kansainvälisempi nimi, joten uutukaiset olivat merkiltään SWEBE. Nimeä
varten modifioitiin Sven:in etunimeä, kirjoitusasuun tupla W:llä. Syynä Swe-
ben rakentamiseen löytyi kukkaron pohjalta Bengt ja Sven ajattelivat sääs-
tää melkoisesti rahaa rakentamalla itse auton ja hyödyntää Brabhamin
tietotaitoa ja osia. Tarina kertoo kuitenkin Sweben olleen loppujen lopuksi
paljon kalliimpi, kuin kisa valmis Brabham olisi ollut ostettaessa Kurt Ah-
rens:lta. Näin on käynyt niin monelle harrastajarakentajalle.

Svebe merkkisiä kilpa-autoja etunimistä Sven ja Bengt. Auto oli melko tark-
ka kopio Brabhamin menestyneistä BT 15:sta ja BT 18:sta, Formula 3:sta. Uu-
teen autoon tehtiin tarvittavat muutokset Ronnien mukaan mm.
huomioiden hänen pituutensa, auto oli hieman leveämpi ja pidempi, kuin
aito Brabham. Sweben runko oli miltei suora kopio Brabhamin putkirungos-
ta, runko painoi 41 kg ja mm. ripustuksen / jousituksen osat olivat alkupe-
räisiä Brabham osia. Muutoinkin lainattiin Brabhamin ideoita Swebejä

Swebe F3, vuosi -66
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rakennettaessa. Moottorina Ronnien Swebessä oli 997 kuutioinen Ford Hol-
bay, joka aikalaisten kertoman mukaan antoi 100 hv tehon, 9500 kierroksella
minuutissa ja vaihteistona Hewland Mk 8, nelivaihteinen laatikko, tämä yh-
distelmä on kaiketi ollut käytössä 1967 konstruktiossa. Toinen voimalai-
teyhdistelmä Swebessä oli kuulemma ollut Cosworth MAE 1100 kuutioinen
kone ja Viola-vaihdelaatikko. Sweben valmistusmäärä on hiukan epävarma,
sillä on kerrottu rakennetun viisi autoa, mutta 1974 antamassaan haastatte-
lussa Bengt Peterson sanoi, että valmistettiin neljä kopiota. Ensimmäiset
neljä autoa tehtiin Sven Anderssonille, Egert Haglundille, Hans "Tjaxa" Uli-
nille ja Ronnielle. Olisiko se viides auto voinut olla rakennettu Freddy Kotty-
linskylle, sillä Freddy ajoi Knutstorp Ring- kilpailussa Swebellä toiselle
sijalle, kisan muuten voitti eräs Frank Williams.

Vuosi 1966

Formula 3 debyyttinsä Ronnie teki Swebe Formula 3:lla, Dalsland Ringillä
Formula 3 kilpailussa ja sijoittuu kolmanneksi. Ronnie ajoi Swebellä kauden
neljä ensimmäistä kilpailua ja totesi, ettei Swebe ole kaikesta huolimatta ol-
lut riittävän nopea. Syksyllä Ronnie ostaa Kurt Ahrens Jr: lta aidon Brabha-
min Ronnie ajoi loppukauden Brabham BT 15:sta, jollaisella ajoi myös Egert
Haglund, tiedon vahvistaa Ronnie Peterson Museo, moottorina olisi ollut
Ford 1600 kuutioinen 100 hv. Ruotsin Formula 3 mestaruuden kaudella 1966
voitti Suomessakin hyvin tunnettu sekä arvostettu ja kilpaa ajanut, saksa-
lais-ruotsalainen vapaaherra Freddy Kottulinsky .Kaikesta huolimatta Svebe
/ Swebe ovat merkittävä osa ruotsalaista kilpa-autojen suunnittelu- ja ra-
kentamishistoriaa.

F2 JA F3 TEKNILLISISTÄ TARKAS-
TUKSISTA

Varsinkin 1960 luvulla oli kilpa-auto-
jen luokitteluissa mitä ihmeellisempiä
versioita, esimerkiksi Brabham BT
18:sta kilpailtiin, sekä Formula 2, että
Formula 3 luokissa jopa samalla au-
tolla. Vaihdettiin vain moottori ja
vaihdelaatikko, sekä muutama muu
osa luokituksen mukaisesti ja taas
mentiin. Aikakautena luokitusten ja

Brabham BT 18 F3, vuosi -67
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autojen luokituksenmukaisuutta tarkastettiin miten sattui, jonka takia F3 ki-
soja joskus ajettiin F2 luokittelun mukaisella autolla. Lisää sotkua aiheutti
eri maiden kilpailujärjestäjien teknillisten tarkastajien paikoitellen hyvinkin
erilaiset tulkinnat varsinkin F2 ja F3 luokkien autoista. Joskus jotkut autot
läpäisivät teknillisen tarkastuksen jopa heppoisin perustein. Saattoi käydä
niinkin, kun auto vain työnnettiin tarkastusalueelle, tarkastuksen päällikkö
viittasi auton vietävän saman tien pois tarkastusalueelta ja auto oli läpäissyt
teknillisen tarkastuksen. Voi niitä aikoja . . . ja voi niitä tapoja . . . Totuuden
nimissä täytyy todeta, Suomessa kilpureiden tarkastukset suoritettiin asian-
mukaisesti, jokaisen auton osalta.

Vuosi 1967

Tämä vuosi oli Ronnien ensimmäinen täysi kilpailukausi Formula 3:ssa. Pe-
terson matkustelee kilpailusta toiseen omalla kustannuksellaan ajaa Euroo-
pan Mestaruuskisoissa, saavuttaen sijoituksen 13 ja hyvä ystävänsä ja
maanmiehensä Reine Wisell sijoitus on 9. Ronnie saavutti Ruotsin Mesta-
ruuskisoissa 5, sijan, kun Reine Wisell voitti Formula 3:n Ruotsin Mestaruu-
den. Loppuvuodesta Ronnie on korvannut Brabhamin, Tecno Novamotor
Ford 69: llä autolla.

Tecno Racing Team

Kauden loppupuolella 1967 Peterson
allekirjoitti kaudesta 1968 alkavan
kuljettajasopimuksen italialaisen,
hyvin kunniahimoisen Tecno Racing
Team:n kanssa. Tecno Racing Team:n
kotipaikka oli Bologna ja sen omisti-
vat Pederzanin veljekset Luciano ja
Gianfanco, jotka perustivat yhtiön
1961. Vuosien 1964-1966 menestyk-
sien innoittamina veljekset aloittivat
Formula 2 ja 3 luokan kilpa-autojen
täysimittaisen valmistuksen. Vuonna
1972-1973 Tecno Racing Team kilpaili
Formula 1:ssä osallistuen yhteensä 10 kilpailuun, pääsponsorina oli italialai-
nen juomavalmistaja Martini. F1 luokassa ajettiin Tecno PA123 ja Tecno PA
123 B mallinimeä kantavalla autolla, jossa oli Tecnon oma rakentama V12

Tecno F3, vuosi -69
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moottori. Muistaakseni moottorista ei saatu luotettavaa ja keskeytykset seu-
rasivat toisiaan. Kuljettajina 1972 olivat Nanni Galli ja Derek Bell, eivät me-
nestyneet ja Martini veti rahoituksensa pois. Vuonna 1973 Nanni Galli ja
Chris Amon olivat tallin kuljettajat, menestys oli samanlaista kuin aikaisem-
pana vuotena, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Belgian GP:ssä 1973 kilpai-
lussa Uusi-Seelantilainen Chris Amon ajoi varsin huonolla autolla upeasti ja
saavutti yhden pisteen, mikä jäi tallin historian ainoaksi pisteeksi. Talli ve-
täytyi Formula 1:stä.

Vuosi 1968

Formula 3 kauden alusta alkaen on Ronniella käytössä kilpailukykyinen auto
Tecno Novamotor Ford. Cosworth- viritetystä moottorista saadaan 115 hv.
Järjestelläkseen asioita Petersonin täytyi ottaa pankista 40.000 Ruotsin
kruunun laina, pankin kysymykseen mihin hän lainarahat käyttää Ronnie
vastaa "taloon tai jotain sellaista . . . ! " Todellisuudessa laina käytettiin uran
kehittämiseen. Uusi auto sopii Ronnielle varsin hyvin, vaikka auto on 24 cm
lyhyemmällä akselivälillä, kuin Swebe oli. Peterson osallistui Formula 3
Ruotsin Mestaruuskilpailuihin, voitti kolme neljästä osakilpailusta ja voitti
ylivoimaisesti luokan Ruotsin Mestaruuden. Kaiken kaikkiaan Ronnie ajoi
kaudella, 26 kilpailua ja voitti niistä 12.

Voittoisa vuosi 1969 päättyi Ronnie Petersonin F3 luokan maailmanmesta-
ruuteen, hänen voittaessaan kauden viimeisessä kilpailussa maanmiehensä
ja hyvän ystävänsä Reine Wisellin. Lisäksi Ronnie voitti Monacon kutsukil-
pailun, joka oli korkealle arvostettu ja jota F1 tallipäälliköt seurasivat silmät
tarkkana, uusia huippukuljettajia talliinsa etsiessään.

Vuosi 1969

25-vuotias Ronniellla on tähänastisen elämänsä jännittävin kilpailukausi,
jonka menetyksestä riippuu hänen tulevaisuutensa kilpakuljettajana ja
mahdollisuus päästä ajamaan F1 luokkaan. Formula 3 sarjan ulkopuolinen
kuuluisa Monacon kutsukilpailu, josta tulee huikea voittotaistelu kahden to-
della nopean ruotsalaisen välillä. Ystävät ja kovat kilpakumppanit Ronnie
Peterson ja Reine Wisell tekevät kilpailusta mahtavan spektaakkelin, voitos-
ta ajetaan periksi antamatta rengas, rengasta vasten ja jopa kaarteissa rinta,
rinnan. Loppujen lopuksi Ronnie pystyy ohittamaan Reinen viimeisellä kier-
roksella hiukan ennen maalia ja nappaa suuresti arvostetun kilpailun voiton.
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Ronnie starttaa 31 kilpailuun, joista 22 on Formula 3 kilpailuja, loput 9 kil-
pailua ovat urheiluautosarjassa Lola T 70 autolla. Kauden saldo on hyvin va-
kuuttava 16 voittoa, 2 toista sijaa, 3 kolmos sijaa, 1 neljäs sija, 1 viides sija,1
seitsemäs sija ja 1 kolmastoista sija. Lisäksi 4 kilpailua keskeytyi, teknillisiin
vikoihin ja kaksi onnettomuuteen. Urheiluautoluokassa Itävällan kilpailussa
onnettomuus Lola T70 autolla ja Ranskan kilpailussa Formula 3:lla ajo heinä-
paaliin ja auto "katolleen" , auto syttyi palamaan ja Ronnie sai melko pahoja
palovammoja. Loppukausi meni sitten sairaslomilla, palovammoja parannel-
lessa. Kilpailukausi päättyi tyylikkäästi Ronnien voittaessa Formula 3:sten
maailman mestaruuden.

NOPEA MIES RAKASTUMAAN

Sairaslomalla ollessaan Ronnie tapaa Örebron, Prisma discossa Barbro
Edwardsson nimisen nuoren viehättävän naisen ja rakastuu korviaan myö-
ten. Suhteeseen tulee etäisyyttä, sillä Barbro on ottanut vastaan New Yor-
kissa Au pairin tehtävät vuodeksi.

LOISTAVA LAHJAKKUUS

Viimeistään tässä vaiheessa oli epäuskoisten formulapiireissä myönnettävä
nuoren ruotsalaisen huikea lahjakkuus, nopeus ja tahtotila menestyä, jopa
aivan kuninkuusluokan huipulle asti. Ronnien lahjakkuutta ja ajotaitoja ver-
rattiin kahteen hyvin lahjakkaaseen ja taitavaan F1-kuljettajaan, saksalai-
seen Jochen Rindt: n ja kanadalaiseen Gilles Villeneuve:n ajosuorituksiin.
Mainittakoon tässä yhteydessä epäselvyyksien välttämiseksi, vaikka Jochen
Rindt oli saksalainen, hän ajoi itävaltalaisella kilpailulisenssillä, mikä onkin
sitten ihan oma tarina.

TAVARAMERKKI

Ronnien tavaramerkiksi tuli hänen tapansa viedä formulaa tiukkojenkin
mutkien läpi takapyöräluisussa ja täydessä nelipyörä sladissa. Tätä ajotapaa
ja miten hän sen teki kerta, kerran jälkeen onnistuneesti ihmettelivät aika-
kauden huippukuskit, kuten Niki Lauda, jolle Ronnie opetti miten formula-
autoa viedään hallitusti mutkien läpi sladissa, käyttäen jarrua ja kaasua. Hän
opetti Nikille myös vasemman jalan jarrutuksen, kertoen näin ajat tietyt
mutkat nopeammin läpi. Koko Ronnien kilpahistorian eri tallien mekaanikot
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saivat ylimääräisiä sydämen tykytyksiä, hänen rallityylinen ns. "kahva edel-
lä" mutkien ajotavastaan. Siinä auto ja renkaat joutui ajotavasta johtuen to-
della koville, jopa auton rakenteiden ja / tai materiaalien sietorajan yli ja
usein tekniikka petti, sekä romua tuli ulosajojen seurauksina. Edellä maini-
tusta erikoisesta ajotavastaan formuloilla Peterson sai nopeasti lempinimek-
seen Slide-Swede ja Super-Swede, hänen ajotapansa oli todella näyttävää ja
katsojia viihdyttävää. Ronniella oli autoihin aina hyvä ns. perstuntuma eli
takapuolituntuma minkä takia hän tunsi miten auton alusta reagoi, milloin-
kin. Tämä osaltaan mahdollisti hänen tapaansa käyttää mutkissa jarrua ja
kaasua auton ohjaamisessa.

Tässä kohtaa sladia on hyvä keskeyttää juttu ja jatkaa sitä lehden seuraavas-
sa numerossa.

Teksti Timo Luotsi






